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731
На основу члана 58. Став 1 тачка 8. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр 9/13)  и члана 8 став 1 Правилника 
о коришћењу службених возила („Службени лист 
општине Инђија“ бр 11/12 и 11/14)

Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана 24.јуна 2016. године, донело је 

ОДЛУКУ

I
Путничко возило марке „Фиат мареа“  регистарске 

ознаке IN-019-PU, власништво Општинске управе 
општине Инђија, даје се на привремено коришђење 
Туристичкој организацији општине Инђија, и то на 
период од годину дана од дана потписивања Записника 
о примопредаји возила.

II
Овлашћује се Председник општине да закључи 

Уговор о давању на привремено коришћење службеног 
возила из тачке I  ове Одлуке, којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе.

Овлашћује се начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише Записник о 
приморедаји возила из тачке I  ове Одлуке.

III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број410-41/2016-III-1	 	 	 	
Дана:	24.јуна	2016.године	 	 	
Инђија																																																																																																				

Председник,
Владимир	Гак	с.р.

-----------------

732
На основу члана 58. Став 1 тачка 8. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“ бр 9/13)  и члана 8 став 1 Правилника 
о коришћењу службених возила („Службени лист 
општине Инђија“ бр 11/12 и 11/14)

Општинско веће општине Инђија на седници 
одржаној дана  24.јуна 2016.године, донело је 

ОДЛУКУ

I
Путничко возило марке „ЗАСТАВА 10“  

регистарске ознаке IN-006-CL , власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на привремено 
коришђење Дому Здравља „Др Милорад-Мика 
Павловић“ Инђија, и то на период од годину дана од 
дана потписивања записника о примопредаји возила.

II
Овлашћује се Председник општине да закључи 

Уговор о давању на привремено коришћење службеног 
возила из тачке I  ове Одлуке, којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе.

Овлашћује се начелник Општинске управе 
општине Инђија да, након закључења Уговора о давању 
на коришћење службеног возила, потпише записник о 
приморедаји возила из тачке I  ове Одлуке.

III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

Број:410-79/2016-III-1	 	 	 	 																																		
Дана:24.јуна	2016.године		 	 	 		
Инђија										                                                                                           
 Председник,

Владимир	Гак	с.р.
-----------------
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733
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број: 
129/07 ) , члана 58. став 1. тачка 7.  Статута општине 
Инђија -  пречишћен текст  („Службени лист општине 
Инђија“ , број 9/13 ), члана 26. став 1. Одлуке о 
Општинском већу општине Инђија („ Службени лист 
општина Срема“, број 25/08 и 15/10 ) и члана 27. став 
1. Одлуке о Општинској управи  општине Инђија ( „ 
Службени лист општина Срема“, број 25/08, 23/09,30/11 
и „Службени лист општине Инђија“, број 7/12 и 5/14 ), 

 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 24.јуна 2016. године, донело је  

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	РАЗРЕШЕЊУ	В.Д.	НАЧЕЛНИКА	ОПШТИНСКЕ	

УПРАВЕ	

I 
 Александар Банић, дипломирани правник  
из Инђије,  разрешава се функције  в.д. начелника  
Општинске управе  општине Инђија. 

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-198/2016-III																																																	
Дана,24.јуна	2016.	године																																																																																	
Инђија		                                                                         

Председник,
Владимир	Гак	с.р.

-----------------

734
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи („ Службени гласник РС“, број 
129/07 и 83/14 ), члана 58. став 1. тачка 7. Статута 
општине Инђија-прчишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13), члана 26. став 1. Одлуке 
о  Општинском већу општине Инђија („Службени лист 
општине Срема“, број 25/08 и 15/10) и члана 27.став 
1. Одлуке о Општинској управи општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број 25/08, 23/09,  
30/11 и „Службени лист општине Инђија“, број 7/12 , 
5/14 и  2/15),

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 24. јуна 2016.године, донело је

РЕШЕЊЕ
О		ПОСТАВЉЕЊУ		НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ		УПРАВЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I

 Александар Банић, дипломирани правник из 

Инђије, поставља се за начелника Општинске управе 
општине Инђија, на период од пет година.

II

  По истеку мандата, или у случају разрешења 
пре истека мандата из тачке I овог Решења, именовани 
ће бити распоређен у Општинској управи општине 
Инђија, на  одговарајуће послове према врсти и степену 
стручне спреме, знању и способностима.

III
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-199/2016-III	 	 	 	
Дана:24.	јуна	2016.године	
И	н	ђ	и	ј	а    

Председник,
Владимир	Гак	с.р.

-----------------

735
На основу члана 46. став 1. тачка 7. a вези члана 

56. став 3.  Закона о локалној самоуправи („ Службени 
гласник РС“, број:129/07  и 83/2014), члана 58. став 
1. тачка 7.  а у вези члана 71.став 5. Статута општине 
Инђија -  пречишћен текст  („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13 ), члана 26. став 1. а у вези члана 
27.став 6. Одлуке о Општинском већу општине Инђија 
( „ Службени лист општина Срема“, број 25/08 и 15/10 
) и члана 27. став 1. и 7. Одлуке о Општинској управи  
општине Инђија ( „ Службени лист општина Срема“, 
број 25/08, 23/09, 30/11 и „Службени лист општине 
Инђија“, број 7/12 и 5/14 ), 

 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 24. јуна 2016. године, донело је  

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ПОСТАВЉЕЊУ		ЗАМЕНИКА	НАЧЕЛНИКА	

ОПШТИНСКЕ	УПРАВЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	НА	
ОДРЕЂЕНО	ВРЕМЕ

I 

 Сандра Николић, дипломирани  правник  из 
Инђије, поставља  се за заменика начелника Општинске 
управе општине Инђија, на одређено време, ради замене, 
до повратка привремено одсутне заменице начелника 
Општинске управе.  
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II 
  Oво Решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија“ 

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

Број:	02-200/2016-III																																																																																											
Дана,24.јуна	2016.	године																																																																								
Инђија	

Председник,
Владимир	Гак	с.р.

-----------------

736
На основу члана  59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 
83/14) и члана 72. став 2. Статута општине Инђија – 
пречишћени текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/13).              

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 24.јуна 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ	
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	

НА	ПРАВИЛНИК	О		УНУТРАШЊЕМ		УРЕЂЕЊУ		
И		СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ	ОПШТИНСКЕ		УПРАВЕ	

ОПШТИНЕ		ИНЂИЈА

 Члан	1.

Даје се сагласност на Правилник о  унутрашњем 
уређењу и систематизацији Општинске управе општине 
Инђија бр. 02-190/2016-IV од 22.јуна 2016.године, у 
тексту како је дат у материјалу.
                                          
                                         Члан	2.

Правилник о  унутрашњем уређењу и 
систематизацији Општинске управе општине Инђија бр. 
02-190/2016-IV од 22.јуна 2016.године, чини саставни 
део овог Решења.
                                           
                                          Члан	3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

    ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
				ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-201/2016-III																																																																									
Дана:24.јуна	2016.	године																																																																
Инђија

Председник,
Владимир	Гак	с.р.

-----------------

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

737
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-1662/2015	-II
Дана:	09.		децембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен текст и  
Одлуке о  ребалансу буџету општине Инђија за 2015. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15),  Председник 
општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. ДОО Радио телевизија Инђија из  Инђије 
по основу Уговора број 401-293/2015-II за трошкова 
реализације пројекта „У центру збивања Инђија“ , 
одобравају се средства у висини 2.268.000,00 динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. , 
по Програму 15 – Локална самоуправа, Шифра – 0602, 
Програмска активност - 0001, Функционисање локалне 
самоураве и градских општина , Раздео 2, Функција 110 
– Председник општине и Општинско веће,   Позиција 
26, Економска класификација  - 423, Услуге по уговору
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 310-6833-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

738
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	175/2/2016	-II
Дана:	24.	март		2016.	год.
ИНЂИЈА	

          На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију законом поверених 
јавних овлашћења Црвеном крсту из Инђије,  
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 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора 
број 40-175/2016  за трошкова реализације законом 
поверених јавних овлашћења за фебруар 2016. године, 
одобравају се средства у висини 77.559,15
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Шифра – 
0901, Програмска активност - 0005, Активност Црвеног 
крста , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 46, 
Економска класификација  - 481,  Дотације невладиним 
организацијама – Црвени крст. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-861145-02
3.  О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.  Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

739
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	175/3/2016	-II
Дана:	20.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

            На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију законом поверених 
јавних овлашћења Црвеном крсту из Инђије,  
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора 
број 40-175/2016  за трошкова реализације законом 
поверених јавних овлашћења за март 2016. године, 
одобравају се средства у висини 76.224,10
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Шифра – 
0901, Програмска активност - 0005, Активност Црвеног 
крста , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 46, 
Економска класификација  - 481,  Дотације невладиним 
организацијама – Црвени крст. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-861145-02
3.  О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.  Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

740
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	175/4/2016	-II
Дана:	18.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

            На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију законом поверених 
јавних овлашћења Црвеном крсту из Инђије,  
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора 
број 40-175/2016  за трошкова реализације законом 
поверених јавних овлашћења за април 2016. године, 
одобравају се средства у висини 82.186,06
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Шифра – 
0901, Програмска активност - 0005, Активност Црвеног 
крста , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 46, 
Економска класификација  - 481,  Дотације невладиним 
организацијама – Црвени крст. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02
3.  О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.  Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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741
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-280/2016	-II
Дана:	07.		март		2016.	год.
ИНЂИЈА	

          На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију пројекта OO савеза 
инвалида рада из Инђије, 
  Председник општине Инђија доноси

                                 		Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. OO савеза инвалида рада из Инђије за 
финансирање пројекта “Средства за рад организације“ 
за прво тромесечје 2016. године, одобравају се 
средства у висини 27.150,00  динара.  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/7, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1012582-34 код Војвођанске 
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
742
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-349/2016	-II
Дана:	03.		март		2016.	год.
ИНЂИЈА	

          На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 

Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Међуопштинске 
организације слепих и слабовидих  из Инђије, 
    Председник општине Инђија доноси

                                Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих  из Инђије из Инђије за финансирање 
пројекта “Социјално-економска заштита слепих 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ за фебруар 2016. године, одобравају се 
средства у висини 118.068,80  динара.  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/4, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-2245-82 код Erste банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
743
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-446/2016	-II
Дана:	28.		март		2016.	год.
ИНЂИЈА 

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 
оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“ из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мој 
Срем“ из Инђије за финансирање пројекта “За нас има 
наде док и Ви у то верујете“ за фебруар 2016. године, 
одобравају се средства у висини 25.988,33  динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
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буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 3, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 45/2, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 265-2210310000031-32.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
744
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-447/2016	-II
Дана:	28.		март		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Решења 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 
за помоћ особама са сметњама у развоју „Мој свет“ из 
Инђије,
     Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу за помоћ особама са сметњама у 
развоју „Мој свет“ из Инђије за фебруар 2016. године, 
одобравају се средства у висини 113.886,00  динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 3, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 45/6, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 310-9647-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

745
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-452/2016	-II
Дана:	28.	март		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Међуопштинске 
организације цивилних инвалида рата из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији цивилних 
инвалида рата из Инђије по основу Уговора број 401-
157/2016  за материјалне трошкове у 2016. години, 
одобравају се средства у висини 1.209,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 11 – Социјална и дечја заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност Подршка 
социохуманитарним организацијама , Раздео 3, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 45/5, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1019408-23
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
746
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-468/2016	-II
Дана:	28.	март		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Удружења ратних 
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војних инвалида општине Инђија из Инђије,  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу ратних војних инвалида из Инђије 
по основу Уговора број 40-154/2015  за материјалне 
трошкове у 2016. години, одобравају се средства у 
висини 19.293,87  динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Шифра 
– 0901, Програмска активност - 0003, Подршка 
социохуманитарним организацијама , Раздео 3, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 45/3, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1032388-77
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
747
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-469/2016	-II
Дана:	23.		март		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за фебруар 
2016. године, за материјалне трошкове, одобравају се 
средства у висини 32.440,00  динара.  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/1, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 

организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-11006338-07 код Erste банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

748
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-472/2016	-II
Дана:	23.		март		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Међуопштинске 
организације слепих и слабовидих  из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

                                    Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих  из Инђије из Инђије за финансирање пројекта 
“Социјално-економска заштита слепих укључивање 
слепих у друштвене активности и подстицање друштвене 
бриге о особама са визуелним хендикепом“ за фебруар 
2016. године, материјални трошкови, одобравају се 
средства у висини 40.816,11  динара.  Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/4, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-2245-82 код Erste банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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749
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-472-1/2016	-II
Дана:	23.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Међуопштинске 
организације слепих и слабовидих  из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

                                   	Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих  из Инђије из Инђије за финансирање пројекта 
“Социјално-економска заштита слепих укључивање 
слепих у друштвене активности и подстицање 
друштвене бриге о особама са визуелним хендикепом“ за 
април 2016. године, материјални трошкови, одобравају 
се средства у висини 11.620,27  динара.  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/4, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 840-14938763-70 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	523/2016-II
Дана:	19.мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 

текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и 
Уговора  о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-293/2015- II , Председник општине 
Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 424, позиција 52 – Специјализоване 
услуге-Услуге културе -Информисање , одобравају се 
средства у износу од  69.163,62 дин. за покриће трошкова 
на основу Уговора  о суфинансирању пројеката у области 
јавног информисања 401-293/2015- II.
52/11 – конкурс за суфинансирање пројеката из области 
јавног информисања из 2015. годи не................................
................................................................69.163,62 дин 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Радио телевизије Инђија   ДОО  из Инђије број 310-
6833-84.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-552/2016	-II
Дана:	24.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

          На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију пројекта OO савеза 
инвалида рада из Инђије, 
    Председник општине Инђија доноси

                                    Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. OO савеза инвалида рада из Инђије за 
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финансирање пројекта “Средства за рад организације“ 
за 2016. године, одобравају се средства у висини 
53.700,00  динара.  Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2016. год. , по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/7, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1012582-34 код Војвођанске 
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

752
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-553/2016	-II
Дана:	04.		април		2016.	год.
ИНЂИЈА.

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

                                  Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за март 2016. 
године, одобравају се средства у висини 511.530,98  
динара.  Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 3, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 45/1, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-11006338-07 код Erste банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  

4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

753
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	554/2016-II
Дана:	22.	март	2016.	год.
ИНЂИЈА	

                  На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
, 68/15 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 
) и чл. 3. 11. и 13.  Одлуке о буџета општине Инђија за 
2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15), 
     Председник општине Инђија доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео 3, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 
– Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 41 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 600.000,00 
дин. у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност  - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 110 
– Председник општине и Општинско веће;  позиција 34; 
економска класификација 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи; 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност  - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 110 
– Председник општине и Општинско веће;  позиција 34; 
економска класификација 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи; за исплату комисија у којима су 
чланови запослени радници Општинске  управе 
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење 
за привреду и  финансије.  
4. Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Инђија»

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	560/2016-II
Дана:	11.	април	2016.	год.
ИНЂИЈА	

                  На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
, 68/15 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 
) и чл. 3. 11. и 13.  Одлуке о буџета општине Инђија за 
2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15), 
 Председник општине Инђија доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео 3, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 
– Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 41 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 2.800.000,00 
дин. у оквиру Раздела 1, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност  - 0602-0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване бна другом месту;  позиција 14; 
економска класификација 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи, у износу 1.450.000,00; позиција 
16; економска класификација 423 – Услуге по уговору у 
износу 1.350.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру Раздела 1, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност  - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 160 – 
Опште јавне услуге које нису класификоване бна другом 
месту;  позиција 14; економска класификација 416 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу 
1.450.000,00; позиција 16; економска класификација 423 
– Услуге по уговору у износу 1.350.000,00 динара, за 
исплату комисије у којој су чланови запослени радници 
Општинске  управе и друге особе које су ангажоване у 
раду Изборне комисије.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење 
за привреду и  финансије.  
4. Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Инђија»

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

755
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-573/2016	-II
Дана:	05.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Решења 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 
„Ромкиње Инђије“ из Љукова, 
   Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Ромкиње Инђије“ из Љукова за 
реализацију пројекта „И ја желим да знам“  по Уговору 
бр. 40-150/2016-II , одобравају се средства у висини 
100.000,00  динара.  Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2016. год. , по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/8, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 265-2210310000267-03.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
756
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-583/2016	-II
Дана:	19.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
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Удружења жена „Банстолка“ за реализацију пројекта 
„Отворите врата Банстола“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружење жена „Банстолка“  из Марадика, по 
основу Уговора број 401-110-1/2016-II  за трошкове 
пројекта „Отворите врата Банстола“  одобравају се 
средства у висини 180.000,00  динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за 
остале невладине организације , Раздео 3, Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 50/34, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 340-11003145-80.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
757
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-584/2016	-II
Дана:	14.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА 

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Удружења за популаризацију спорта „Спортин-биз“ за 
реализацију пројекта „Спорт медиа“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружење за популаризацију спорта „Спортин-
биз“ из Инђије по основу Уговора број 401-94/2016-
II  за трошкове пројекта „Спорт медиа“  одобравају се 
средства у висини 60.000,00  динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50/12, Економска класификација  - 481, 

Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 250-2200000035060-29.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

758
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	589/2016-II
Дана:		19.	мај			2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон, 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
о суфинансирању пројеката јачања свести о потреби 
заштите животне средине  401-327/2015- II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео IV Функција 
560 – Заштита животне средине накласификована на 
другом месту, Програм 2 –Комунална делатност, Шифра 
програма 0401, Економска класификација 424, позиција 
319 –Специјализоване услуге- Буџетски фонд за заштиту 
животне средине РТВ Инђија се  одобравају  средства у 
износу од 35.504,00 дин. за покриће трошкова  на основу 
Уговора  о суфинансирању пројеката јачања свести о 
потреби заштите животне средине  401-327/2015- II .

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
РТВ Инђија број
310-6833-84.
 
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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759
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-602/2016	-II
Дана:	18.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Удружења 
„Вилин салаш“ за реализацију пројекта „Вилини еко 
јастуци“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружење „Вилин салаш“ из Марадика по 
основу Уговора број 401-90-1/2016-II  за трошкове 
пројекта „Вилини еко јастуци“  одобравају се средства у 
висини 120.000,00  динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. 
год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50/8, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 310-213095-61.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
760
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-604/2016	-II
Дана:	19.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

          На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 

новчаних средстава за реализацију пројекта  Удружења 
грађана „Етнодом гороцвет“ за реализацију пројекта 
„Промоција домаће радиности кроз традиционалне 
рукотворине као ексклузивни поклон“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружење грађана „Етнодом гороцвет“  из 
Инђије, по основу Уговора број 401-95/2016-II  за 
трошкове пројекта „Промоција домаће радиности кроз 
традиционалне рукотворине као ексклузивни поклон“  
одобравају се средства у висини 200.000,00  динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 3 
– Локални економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 
1 „Конкурс за остале невладине организације , Раздео 
3, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 50/13, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 160-277378-08.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
761
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-606/2016	-II
Дана:	15.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Удружења 
жена „Моја воља“ из Јарковаца за реализацију пројекта 
„Еколошки производи од шумског воћа и паприке“ 

Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу жена „Моја воља“ из Јарковаца 
по основу Уговора број 401-111/2016-II  за трошкове 
пројекта „Еколошки производи од шумског воћа и 
паприке“  одобравају се средства у висини 60.000,00  
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
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Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/35, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 250-2200000025760-90.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
762
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-609/2016	-II
Дана:	05.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Удружење 
љубитеља Дунава „Мика Алас“ за реализацију пројекта 
„Дунаве, Дунаве моје море“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу љубитеља Дунава „Мика Алас“, 
по основу Уговора број 401-92-1/2016-II  за трошкове 
пројекта „Дунаве, Дунаве моје море“  одобравају се 
средства у висини 99.968,50  динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за 
остале невладине организације , Раздео 3, Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 50/10, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 180-3181210043079-81.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

763
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-610/2016-II
Дана:27.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број 
40-435/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 794,00 дин.  
куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  на основу Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број 
40-435/2016-II.
        53/70- текући трошкови( редован рад) ......................
............. 794,00 дин

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  број 310-6879-43.  

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-613/2016-II
Дана:27.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину              
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број 
40-435/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 1.840,00 
дин.  куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из 
Бешке број 40-435/2016-II.
        53/70- текући трошкови( редован рад)  .....................
..............1.840,00 дин

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  број 310-6879-43.  

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

765
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-614/2016-II
Дана:27.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину             
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број 
40-435/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 14.000,00 
дин.  куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из 
Бешке број 40-435/2016-II.
        53/69- трошкови превоза друштва ............................
....... 14.000,00 дин

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  број 310-6879-43.  

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.
	 	 	 	 										Председник,

Петар	Филиповић	с.р.
-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-615/2016-II
Дана:27.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину             
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број 
40-435/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 37.200,00 
дин.  куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из 
Бешке број 40-435/2016-II.
        53/70- текући трошкови( редован рад) ......................
............. 37.200,00 дин

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  број 310-6879-43.  

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

767
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-616/2016-II
Дана:27.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину             
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број 
40-435/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 2.303,00 
дин.  куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из 
Бешке број 40-435/2016-II.
        53/70- текући трошкови( редован рад) ......................
............. 2.303,00 дин

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  број 310-6879-43.  

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-617/2016-II
Дана:27.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину             
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број 
40-435/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 10.656,00 
дин.  куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из 
Бешке број 40-435/2016-II.
        53/70- текући трошкови( редован рад) ......................
............. 10.656,00 дин

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  број 310-6879-43.  

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-618/2016	-II
Дана:	19.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА.

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Удружења 
Бошњака општине Инђија за реализацију пројекта 
„Неговање језика, културе, обичаја и омасовљење 
Бошњака“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружење Бошњака општине Инђија, по основу 
Уговора број 401-107/2016-II  за трошкове пројекта 
„Неговање језика, културе, обичаја и омасовљење 
Бошњака“  одобравају се средства у висини 59.305,00  
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/25, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 180-3181210043922-74.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
770
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-619/2016	-II
Дана:	04.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
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лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Удружења пензионера свих категорија и примаоца 
социјалне помоћи из Инђије за реализацију пројекта 
„Оспособљавање удружења за рад са члановима“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу пензионера свих категорија и 
примаоца социјалне помоћи из Инђије, по основу 
Уговора број 401-109-1/2016-II  за трошкове пројекта 
„Оспособљавање удружења за рад са члановима“  
одобравају се средства у висини 50.000,00  динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 3 
– Локални економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 
1 „Конкурс за остале невладине организације , Раздео 
3, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 50/33, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 205-227831-57.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
771
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-620/2016	-II
Дана:	15.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Мото клуба 
„МК-Инђија“ из Инђије за реализацију пројекта „Мото 
скуп 2016“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Мото клубу „МК-Инђија“ из Инђије по основу 
Уговора број 401-106/2016-II  за трошкове пројекта 
„Мото скуп 2016“  одобравају се средства у висини 
150.000,00  динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 

Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/23, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 160-427080-12.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
772
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-621/2016	-II
Дана:	14.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Центар за стратешке комуникације – Стратком центар за 
реализацију пројекта „Уметност очувања природе“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Центру за стратешке комуникације – Стратком 
центар из Инђије по основу Уговора број 401-84/2016-
II  за трошкове пројекта „Уметност очувања природе“  
одобравају се средства у висини 100.000,00  динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50/2, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 265-2210310000329-11.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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773
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-625/2016	-II
Дана:	19.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Удружења жена „Крчединке“ за реализацију пројекта 
„Ношња Срема“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружење жена „Крчединке“  из Крчедина, по 
основу Уговора број 401-88/2016-II  за трошкове пројекта 
„Ношња Срема“  одобравају се средства у висини 
80.000,00  динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/6, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 340-11007057-81.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
774
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-626/2016-II
Дана:	27.	април	2016.	године
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 

ратних војних инвалида општине Инђија из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси,
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу ратних војних инвалида из Инђије 
по основу Уговора број 40-154/2016-II за материјалне 
трошкове у 2016. години, одобравају се средства 
у висини од 14.579,98  динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/3, 
Економска класификација - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1032388-77.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење 
за привреду и финансије. 
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 
Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
775
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-634/2016	-II
Дана:	16.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Међуопштинске 
организације цивилних инвалида рата из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији цивилних 
инвалида рата из Инђије по основу Уговора број 401-
157/2016  за материјалне трошкове у 2016. години, 
одобравају се средства у висини 1.220,97 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 11 – Социјална и дечја заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност Подршка 
социохуманитарним организацијама , Раздео 3, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 45/5, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама. 
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2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1019408-23
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
776
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-637/2016	-II
Дана:	04.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Пријатељи 
деце општине Инђија из Инђије за реализацију пројекта 
„Интеркултурална размена у Швајцарску“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Пријатељима деце општине Инђија из Инђије, 
по основу Уговора број 401-108-1/2016-II  за трошкове 
пројекта „Интеркултурална размена у Швајцарску“  
одобравају се средства у висини 120.000,00  динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 3 
– Локални економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 
1 „Конкурс за остале невладине организације , Раздео 
3, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 50/32, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 330-52000210-97.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

777
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-638/2016	-II
Дана:	04.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Решења 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 
за помоћ особама са сметњама у развоју „Мој свет“ из 
Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу за помоћ особама са сметњама у 
развоју „Мој свет“ из Инђије за март 2016. године, 
одобравају се средства у висини 113.886,00  динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 3, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 45/6, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 310-9647-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
778
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-641/2016	-II
Дана:	30.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

              На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
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новчаних средстава за реализацију пројекта  Наше 
одрживе заједнице из Нових Карловаца за реализацију 
пројекта  “Природа у служби заједнице“ 
 Председник општине Инђија доноси

                                     Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Наше одрживе заједнице из Нових Карловаца 
за финансирање пројекта „Природа у служби заједнице“ 
у 2016. години, одобравају се средства у висини 
106.550,00 динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“ 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/18, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-0000011013118-37.
       3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.  
       4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 
Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
779
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-643/2016	-II
Дана:	20.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Еколошког покрета  „Бешка“ из Бешке за реализацију 
пројекта „Еко патрола“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Еколошки покрет  „Бешка“ из Бешке, по основу 
Уговора број 401-104/2016-II  за трошкове пројекта „Еко 
патрола“  одобравају се средства у висини 100.000,00  
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/21, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 

организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 355-1006162-88.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
780
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-666/2016	-II
Дана:	04.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Удружењу 
проналазача Инопокрет из Инђије за реализацију 
пројекта „Иновација – шанса за све“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу проналазача Инопокрет из Инђије, 
по основу Уговора број 401-114-1/2016-II  за трошкове 
пројекта „Иновација – шанса за све“  одобравају се 
средства у висини 45.000,00  динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за 
остале невладине организације , Раздео 3, Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 50/38, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 340-11014396-83.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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781
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-667/2016	-II
Дана:	27.	април	2016.	године
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта 
Удружења за промоцију фризерских уметности и 
културе живљења „Ивана-АС“ за реализацију пројекта 
„Покушати значи успети“    
Председник општине Инђија доноси,
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу за промоције фризерских уметности 
и културе живљења „Ивана-АС“  из Инђије по основу 
Уговора број 401-102-1/2016-II  за трошкове пројекта 
„Покушати значи успети“  одобравају се средства у 
висини од 99.985,00 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2016. годину по Програму 3 – Локални економски 
развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале 
невладине организације, Раздео 3, Функција 160 - 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 50/19, Економска класификација - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 160-423482-39.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење 
за привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 
Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
782
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-670/2016	-II
Дана:	04.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 

лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 
оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“ из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

                                  	Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мој 
Срем“ из Инђије за финансирање пројекта “За нас има наде 
док и Ви у то верујете“ за март 2016. године, одобравају 
се средства у висини 26.272,36  динара.  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/2, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 265-2210310000031-32.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
783
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-671/2016	-II
Дана:	25.		април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

              На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Удружење пчелара  “Рој” из Инђије за реализацију 
пројекта  “Здраве пчеле за одрживи еколошки развој“ 
 Председник општине Инђија доноси

                                    Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружење пчелара  “Рој” из Инђије за 
финансирање пројекта “ Здраве пчеле за одрживи 
еколошки развој“ у 2016. години, одобравају се средства 
у висини 180.000,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације“ , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
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услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50/11, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-11009056-98 код Ерсте банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

784
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	672-1/2016-II
Дана:		25.април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину             
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Анекса 
Уговора  о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-126-1/2016- II  ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 424, позиција 52 – Специјализоване 
услуге-Услуге културе -Информисање , одобравају 
се средства у износу од  1.000.000,00  дин. за покриће 
трошкова на основу Анекса Уговора  о суфинансирању 
пројеката у области јавног информисања 401-126-
1/2016- II ,Мирјани Васић Предузетник Аудио и видео 
продукција Сирмиум Медиа Шид.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Мирјани Васић Предузетник Аудио и видео продукција 
Сирмиум Медиа Шид број 840-13504763-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

785
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	674-1/2016-II
Дана:		25.април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину             
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Анекса 
Уговора  о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-124-1/2016- II  ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 424, позиција 52 – Специјализоване 
услуге-Услуге културе -Информисање , одобравају 
се средства у износу од  1.000.000,00  дин. за покриће 
трошкова на основу Анекса Уговора  о суфинансирању 
пројеката у области јавног информисања 401-124-
1/2016- II Драгани Тешић  Предузетник Аудио и видео 
продукција Сирмиум Продукција  Шид.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Драгана Тешић Предузетник Аудио и видео продукција 
Сирмиум Продукција  Шид број 840-13505763-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

786
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	675/2016-II
Дана:		25.април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
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108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Анекса 
Уговора  о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-125-1/2016- II  ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , Раздео III Функција 860 – Рекреација, 
култура и вере некласификоване на другом месту  , 
Програм 13- Развој културе,Шифра програма 1201, 
Програмска активност 0002- Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву,  Економска класификација 
424, позиција 52 – Специјализоване услуге-Услуге 
културе -Информисање , одобравају се средства у 
износу од  1.000.000,00  дин. за покриће трошкова на 
основу Анекса Уговора  о суфинансирању пројеката у 
области јавног информисања 401-125-1/2016- II Јовани 
Босић  Предузетник Аудио и видео продукција Супер 
Продукција  Шид.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Јована 
Босић Предузетник Аудио и видео продукција Супер 
Продукција  Шид број 840-13503763-16
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине 
Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
787
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-677/2016	-II
Дана:	21.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Удружења 
спортских риболоваца „Ладни извор“ за реализацију 
пројекта „Дунав 1232“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу спортских риболоваца „Ладни 
извор“ из Бешке по основу Уговора број 401-83-1/2016-

II  за трошкове пројекта „Дунав 1232“  одобравају се 
средства у висини 120.000,00  динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50/1, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 310-9254-96.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

788
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-678/2016	-II
Дана:	19.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Центра за заштиту потрошача - „Образовани потрошач 
– заштићени потрошач“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Центру за заштиту потрошача Инђија  из Инђије 
по основу Уговора број 401-52/2016-II  за трошкове 
едукативне радионице за пројекат „Образовани потрошач 
– заштићени потрошач“, одобравају се средства у висини 
70.000,00  динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/31, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 340-11002615-21.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
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4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
789
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	679/2016	-II
Дана:	22.		април			2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава Српској православној црквеној 
општини Љуково, Храм Успења Пресвете Богородице, за 
реализацију пројекта „Уређење ентеријера и екстеријера 
храма“ 
 Председник општине Инђија доноси

                                     	Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Српској православној црквеној општини 
Љуково, Храм Успења Пресвете Богородице,  а 
за финансирање пројекта “ Уређење ентеријера и 
екстеријера храма“ у 2016. години, а на основу уговора 
бр. 401-162/1/2016-II, одобравају се средства у висини 
500.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. 
, по Програму 13 – Развој културе, Шифра – 1201, 
Програмска активност 0002 Подстицаји културном 
и уметничком стваралаштву - „Конкурс за пројекте 
цркава и верских заједница“ , Раздео 3, Функција 840 
– Верске и друге услуге заједнице,   Позиција 51/3, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама-Верске заједнице. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1045681-65.
       3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
       4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине 
Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

790
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	680/2016	-II
Дана:	22.		април			2016.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава Српском православном манастиру Св. Ап. 
и Јев. Марко, Нови Карловци, за реализацију пројекта 
„Изградња новог конака за становање монашких лица“ 
 Председник општине Инђија доноси

                                  	Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Српском православном манастиру Св. Ап. и 
Јев. Марко, Нови Карловци, за финансирање пројекта 
“Изградња новог конака за становање монашких лица“ 
у 2016. години, а на основу уговора бр. 401-160/1/2016-
II, одобравају се средства у висини 500.000,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 13 
– Развој културе, Шифра – 1201, Програмска активност 
0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
- „Конкурс за пројекте цркава и верских заједница“ 
, Раздео 3, Функција 840 – Верске и друге услуге 
заједнице,   Позиција 51/1, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама-Верске 
заједнице. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-0003200478496-30.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
791
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-681/2016	-II
Дана:	19.		април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
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Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

                                      Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за март 2016. 
године, за материјалне трошкове, одобравају се 
средства у висини 31.000,00  динара.  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/1, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-11006338-07 код Erste банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
792
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	687/2016	-II
Дана:	22.		април			2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава Српској православној црквеној 
општини Инђијској, храм Светог Великомученика 
Георгија, за реализацију пројекта „Препокривање крова 
храм Светог Великомученика Георгија“ 
 Председник општине Инђија доноси

                                    	Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Српској православној црквеној општини 
Инђијској, храм Светог Великомученика Георгија а 
за финансирање пројекта “ Препокривање крова храм 
Светог Великомученика Георгија“ у 2016. години, а 
на основу уговора бр. 401-163/1/2016-II, одобравају се 
средства у висини 500.000,00 динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 

Инђија за 2016. год. , по Програму 13 – Развој културе, 
Шифра – 1201, Програмска активност 0002 Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву - „Конкурс за 
пројекте цркава и верских заједница“ , Раздео 3, Функција 
840 – Верске и друге услуге заједнице,   Позиција 51/4, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама-Верске заједнице. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 205-65057-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
793
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-688/2016	-II
Дана:	05.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Општинска 
организација за активност жена Инђије из Инђије за 
реализацију пројекта „Разгледница мога града“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Општинској организацији за активност жена 
Инђије из Инђије, по основу Уговора број 401-112-
1/2016-II  за трошкове пројекта „Разгледница мога 
града“  одобравају се средства у висини 80.000,00  
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/36, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 355-1024904-25.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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794
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија	
Председник	општине	
Број:	40-689/2016-II
Дана:11.мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 7 и  чл. 69. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13  63/13- 
исправ.,108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15 ) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 
и „ Службени лист Општине Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија за 2016. годину 
( „ Службени лист општине Инђија “ бр. 18/ 15)  и 
  Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве	

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину  ( „ Службени лист општине 
Инђија  “ , бр. 18/15) Раздео 3 -  Председник општине 
и Општинско веће , Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 41- Текућа резерва  –  
одобравају се додатна средства у износу од  1.638.113,75   
дин  на Разделу 4-Општинска управа, Функција 911- 
Предшколско  образовање ,  позицији 133, конто 415- 
Накнаде трошкова за запослене  ПУ Бошко Буха   као 
додатна средства која су  потребна за исплате вансудских 
поравнања са запосленима из насељених места општине 
Инђија а у вези накнаде трошкова за градски превоз.
Накнада се односи на период од априла 2013. године па 
до марта 2016. године.  

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 
оквиру Раздела 4 - Општинска управа, Функција 911- 
Предшколско  образовање ,  позиција 133, конто 415- 
Накнаде трошкова за запослене  
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу Општине 
Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
795
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-690/2016	-II
Дана:	21.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 

(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Ловачког удружења „Фрушкогорац“ за реализацију 
пројекта „Изградња прихватилишта за фазанске пилиће“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Ловачко удружење „Фрушкогорац“  из 
Марадика по основу Уговора број 401-146-1/2016-
II  за трошкове пројекта „Изградња прихватилишта 
за фазанске пилиће“  одобравају се средства у висини 
150.000,00  динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације , 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 50/101, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 355-3200167654-95.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
796
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-693/2016	-II
Дана:	20.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

          На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Мреже младих лидера из Инђије за реализацију пројекта 
„Урбана омладина“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Мрежи младих лидера из Инђије, по основу 
Уговора број 401-135/2016-II  за трошкове пројекта 
„Урбана омладина“  одобравају се средства у висини 
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180.000,00  динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/28, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 355-1131146-41.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
797
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-694/2016	-II
Дана:	25.		април		2016.	год.
ИНЂИЈА.

             На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Eколошком 
удружењу за локални одрживи развој  из Инђије за 
реализацију пројекта  “Уређење дунавске обале“ 
 Председник општине Инђија доноси

                                   Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Eколошком удружењу за локални одрживи 
развој  из Инђије за финансирање пројекта “Уређење 
дунавске обале“ у 2016. години, одобравају се средства 
у висини 80.000,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације“ , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50/27, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 180-3181210040582-06 код Alpha 
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

798
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-695/2016	-II
Дана:	20.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија 
– пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 
9/13), Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу 
Уговора о додели новчаних средстава за реализацију 
пројекта  Омладинског клуба из Инђије за реализацију 
пројекта „Сурфуј безбедно – континуирана едукација 
о безбедности деце на интернету“     
               Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Омладинском клубу из Инђије, по основу 
Уговора број 401-137/2016-II  за трошкове пројекта 
„Сурфуј безбедно – континуирана едукација о 
безбедности деце на интернету“  одобравају се средства 
у висини 160.000,00  динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2016. год. , по Програму 3 – Локални економски 
развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале 
невладине организације , Раздео 3, Функција 160 - 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 50/26, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 180-3181210043111-82.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
799
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-696/2016	-II
Дана:	20.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
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лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Иницијативе жена Инђије из Инђије за реализацију 
пројекта „Едукацијом до здравља“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Иницијативи жена Инђије из Инђије, по основу 
Уговора број 401-136-1/2016-II  за трошкове пројекта 
„Едукацијом до здравља“  одобравају се средства у 
висини 170.000,00  динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2016. год. , по Програму 3 – Локални економски 
развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале 
невладине организације , Раздео 3, Функција 160 - 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 50/29, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 355-1051932-33.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
800
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-697/2016	-II
Дана:	20.	април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Форума жена Инђија из Инђије за реализацију пројекта 
„Родноравноправно буџетирање за младе“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Форуму жена Инђија из Инђије, по основу 
Уговора број 401-138/2016-II  за трошкове пројекта 
„Родноравноправно буџетирање за младе“  одобравају 
се средства у висини 150.000,00  динара. Средства 
која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2016. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за 
остале невладине организације , Раздео 3, Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 

месту,   Позиција 50/30, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 160-395061-39.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
801
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-739/2016-II
Дана:11.мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 12.000,00 
дин.  куд  „Соко“  Инђија на основу Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431/2016-II
            53/56-трошкови учешћа на фестивалима и маниф.у 
Србији    ....12.000,00дин

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Соко“  Инђија број 340-10152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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802
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	743/2016	-II
Дана:	22.		април			2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава Римокатоличкој жупи Света Терезија од 
детета Исуса, Бешка, за реализацију пројекта „Уређење 
цркве Света Терезија од детета Исуса“  Председник 
општине Инђија доноси

                                           Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Римокатоличкој жупи Света Терезија од детета 
Исуса, Бешка,  а за финансирање пројекта “ Уређење 
цркве Света Терезија од детета Исуса“ у 2016. години, 
а на основу уговора, одобравају се средства у висини 
400.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. 
, по Програму 13 – Развој културе, Шифра – 1201, 
Програмска активност 0002 Подстицаји културном 
и уметничком стваралаштву - „Конкурс за пројекте 
цркава и верских заједница“ , Раздео 3, Функција 840 
– Верске и друге услуге заједнице,   Позиција 51/5, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама-Верске заједнице. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-3200140195-22.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
803
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-745/2016	-II
Дана:	28.		април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 

општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Међуопштинске 
организације слепих и слабовидих  из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

                                  Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих  из Инђије из Инђије за финансирање 
пројекта “Социјално-економска заштита слепих 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ за март 2016. године, одобравају се 
средства у висини 21.360,23  динара.  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/4, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-2245-82 код Erste банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
804
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-746/2016-II
Дана:11.мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
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културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 2.506,45 
дин.  куд  „Соко“  Инђија на основу Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431/2016-II
            53/58- трошкови потрошње гаса и струје   ............
.......................2.506,45 дин
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Соко“  Инђија број 340-10152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
805
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-747/2016-II
Дана:11.мај		2016.	год.
ИНЂИЈА 

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 6.734,32 
дин.  куд  „Соко“  Инђија на основу Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431/2016-II
            53/58- трошкови потрошње гаса и струје   ............
.......................6.734,32  дин
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Соко“  Инђија број 340-10152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник,

Петар	Филиповић	с.р.
-----------------

806
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-754/2016	-II
Дана:	28.		април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Кинолошком друштву „Инђија“ из Инђије за реализацију 
пројекта  „15. Национална изложба паса свих раса САС 
Инђија 2016“ 
 Председник општине Инђија доноси

                                    	Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Кинолошком друштву „Инђија“ из Инђије за 
финансирање пројекта “ 15. Национална изложба паса 
свих раса САС Инђија 2016“, одобравају се средства у 
висини 200.000,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације“ , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50/15, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1028878-34 код Војвођанске 
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
807
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	759/2016-II
Дана:	27.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

                  На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
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систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
, 68/15 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 
) и чл. 3. 11. и 13.  Одлуке о буџета општине Инђија за 
2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15),
     Председник општине Инђија доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео 3, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 
– Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 41 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 170.000,00 
дин. у оквиру Раздела 1, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност  - 0602-0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функцја 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, позиција 16; економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, за исплату 
штампе гласачких листића и за трошкове достављања 
обавештења.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру Раздела 1, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност  - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина Функцја 160 – 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, позиција 16; економска класификација 423 – 
Услуге по уговору, за исплату штампе гласачких листића 
и за трошкове достављања обавештења.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење 
за привреду и  финансије.  
4. Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Инђија»

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
808
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-760/2016	-II
Дана:	28.		април		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије, 

 Председник општине Инђија доноси

                                       Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за април 2016. 
године, за личне дохотке коорсинатора,административно-
теренског радника,десет геронто домаћица,замену 
геронто домаћице,путне трошкове, одобравају се 
средства у висини 570.371,49 динара.  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/1, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-11006338-07 код Erste банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
809
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-767/2016-II
Дана:17.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број 
40-435/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 9.493,67 
дин.  куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
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културно уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из 
Бешке број 40-435/2016-II.
        53/73- услуге по уговору ............................................
........... 9.493,67 дин
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  број 310-6879-43.  
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
810
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-768/2016-II
Дана:27.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из Бешке број 
40-435/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 2.079,00 
дин.  куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Бранко Радичевић “ из 
Бешке број 40-435/2016-II.
        53/70- текући трошкови( редован рад) ......................
............. 2.079,00 дин
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Бранко Радичевић“ из  Бешке  број 310-6879-43.  
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

811
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-770/2016	-II
Дана:	31.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Oпштинског 
удружења пензионера из Инђије за реализацију пројекта  
“Адаптација пословног простора“
  Председник општине Инђија доноси

                                      Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Oпштинском удружења пензионера из Инђије за 
финансирање пројекта „Адаптација пословног простора“ 
у 2016. години, одобравају се средства у висини 
200.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“ 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/7, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1005194-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
812
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-777/2016-II
Дана:24.мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  
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о додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Иво Лола Рибар “ из Крчедина 
број 40-425/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 100.000,00 
дин.  куд  „Иво Лола Рибар“ из  Крчедина  на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Иво Лола Рибар “ из 
Крчедина број 40-425/2016-II
           53/34- трошкови организације концерта и 
манифестација  ...100.000,00  дин

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Иво Лола Рибар“  Крчедина број 355-1024618-10.  

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
813
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-784/2016	-II
Дана:	06.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Центра за заштиту потрошача - „Образовани потрошач – 
заштићени потрошач“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Центру за заштиту потрошача Инђија  из Инђије 
по основу Уговора број 401-52/2016-II  за трошкове 
едукативне радионице за пројекат „Образовани потрошач 
– заштићени потрошач“, одобравају се средства у висини 

70.000,00  динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50/31, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 340-11002615-21.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
814
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-796/2016-II
Дана:20.мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431/2016-II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 6.999,12 
дин.  куд  „Соко“  Инђија на основу Уговора  о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431/2016-II
            53/59- трошкови одржавања просторија   .............
......................6.999,12 дин
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
куд  „Соко“  Инђија број 340-10152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
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општине Инђија “.
Председник,

Петар	Филиповић	с.р.
-----------------

815
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-806/2016	-II
Дана:	18.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
УСР „Дунавац“ за реализацију пројекта „Дунавац 2016“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. УСР „Дунавац“ из Крчедина, по основу Уговора 
број 401-116-1/2016-II  за трошкове пројекта „Дунавац 
2016“  одобравају се средства у висини 150.000,00  
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/24, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 355-1028449-60.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
816
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-819/2016	-II
Дана:	23.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 

општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Међуопштинске 
организације цивилних инвалида рата из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Међуопштинској организацији цивилних 
инвалида рата из Инђије по основу Уговора број 401-
157/2016  за материјалне трошкове у 2016. години, 
одобравају се средства у висини 1.217,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 11 – Социјална и дечја заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност Подршка 
социохуманитарним организацијама , Раздео 3, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 45/5, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1019408-23
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
817
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-831/2016	-II
Дана:	23.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси
                                   Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за април 
2016. године, за материјалне трошкове, одобравају се 
средства у висини 27.000,00  динара.  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 45/1, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
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текући рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
818
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	832/2016	-II
Дана:	23.		мај			2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта РКТ жупа Св. 
Михаел из Новог Сланкамена, 
 Председник општине Инђија доноси
                                           Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. РКТ жупи  Св. Михаел из Новог Сланкамена 
за финансирање пројекта “Санација капе торња  РКТ 
цркве Св. Николе у Старом Сланкамену“ у 2016. години, 
одобравају се средства у висини 100.000,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 13 
– Развој културе, Шифра – 1201, Програмска активност 
0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
- „Конкурс за пројекте цркава и верских заједница“ 
, Раздео 3, Функција 840 – Верске и друге услуге 
заједнице,   Позиција 51/2, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама-Верске 
заједнице. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1041089-67.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
819
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-844/2016	-II
Дана:	24.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13), Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15) и 
на основу Уговора о додели средстава за реализацију пројекта 
Удружења оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“ из 
Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси
                                          	Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“ 
из Инђије за финансирање пројекта “За нас има наде док и Ви 
у то верујете“ за април 2016. године, одобравају се средства 
у висини 27.281,65  динара.  Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, 
Програмска активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   Позиција 
45/2, Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 265-2210310000031-32.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за привреду 
и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
820
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-850/2016	-II
Дана:	31.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 
66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист 
општине Инђија“, бр. 9/13), Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу 
Уговора о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Удружења Бошњака општине Инђија за реализацију пројекта 
„Неговање језика, културе, обичаја и омасовљење Бошњака“  
 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Удружење Бошњака општине Инђија, по основу 
Уговора број 401-107/2016-II  за трошкове пројекта „Неговање 
језика, културе, обичаја и омасовљење Бошњака“  одобравају 
се средства у висини 10.585,16  динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2016. год. , по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 50/25, Економска 
класификација  - 481, Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун број 
180-3181210043922-74.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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821
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-857/2016	-II
Дана:	27.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА 

             На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели новчаних средстава за реализацију пројекта  ОО 
СУБНОР из Инђије за реализацију пројекта  “Неговање 
и обележавње традиција НОР-а Србије“ 
 Председник општине Инђија доноси

                                       Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. ОО СУБНОР из Инђије за финансирање 
пројекта “ Неговање и обележавње традиција НОР-а 
Србије“ у 2016. години, одобравају се средства у висини 
100.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“ 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/17, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-22405-33.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
822
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-866/2016-II
Дана:	24.	маj		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 

ратних војних инвалида општине Инђија из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу ратних војних инвалида из Инђије 
по основу Уговора број 40-154/2015  за материјалне 
трошкове у 2016. години, одобравају се средства у 
висини 22.811,13  динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2016. год. , 
по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Шифра 
– 0901, Програмска активност - 0003, Подршка 
социохуманитарним организацијама , Раздео 3, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 45/3, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1032388-77
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
823
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	867/2016-II
Дана:		23.мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке о   
буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени лист 
општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора о суфинансирању 
пројеката у области јавног информисања број  401-123-
1/2016-II  ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере накласификоване на 
другом месту  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 424, позиција 
52 – Специјализоване услуге-Услуге информисања 
-Информисање Радио Срем доо . , одобравају се средства 
у износу од  62.000,00 дин. за покриће трошкова  на 
основу Уговора о суфинансирању пројеката у области 
јавног информисања број  401-123-1/2016-II.
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Радио Срема  д.о.о. број 
 840- 7178763-70.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
824
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	868/2016-II
Дана:		23.мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) 
и  Одлуке о   буџету општине Инђија за 2016. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 18/15) и 
Уговора  о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-122-1/2016- II  ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере накласификоване на 
другом месту  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 424, позиција 
52 – Специјализоване услуге-Услуге информисања 
-Информисање Радију Фрушка гора д.о.о. , одобравају се 
средства у износу од  40.000,00 дин. за покриће трошкова  
на основу Уговора  о суфинансирању пројеката у области 
јавног информисања 401-122-1/2016- II .

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Радио Фрушка гора д.о.о. број 840-9325763-64.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

825
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-877/2016-II
Дана:19.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014, 68/15- др.закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о   буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију пројекта удружења „Српско- 
украјинског пријатељства“ из Инђије број 40-416/2016-
II ,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву,  Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области  
културе , одобравају се средства у износу од 100.000,00 
дин удружењу „Српско- украјинског пријатељства“ 
из Инђије Уговора  о додели средстава за реализацију 
пројекта удружења „Српско- украјинског пријатељства“ 
из Инђије број 40-416/2016-II.53/8- трошкови штампања 
књиге .................................................100.000,00 дин
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
удружењу „Српско- украјинског пријатељства“ из 
Инђије број : 340-11007427-38.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
826
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-882/2016	-II
Дана:	19.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА
 
           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 



Број 10, страна број  553                                     Службени лист општина Инђија                             Петак 24.jун 2016.

члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Завичајног друштва „Игњат Бокур“ за реализацију 
пројекта „Манифестација јулски дани у Крчедину“  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Завичајно друштво „Игњат Бокур“ из Крчедина, 
по основу Уговора број 401-85-1/2016-II  за трошкове 
пројекта „Манифестација јулски дани у Крчедину“  
одобравају се средства у висини 144.999,87  динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2016. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за 
остале невладине организације , Раздео 3, Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 50/3, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 355-3200249614-13.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
827
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-883/2016	-II
Дана:	19.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
новчаних средстава за реализацију пројекта  Завичајног 
друштва „Козарица“ за реализацију пројекта „Школство 
у Чортановцима“ 
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Завичајно друштво „Козарица“ из Чортановаца, 
по основу Уговора број 401-113-1/2016-II  за трошкове 
пројекта „Школство у Чортановцима“  одобравају се 
средства у висини 75.000,00  динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2016. год. , по Програму 3 – Локални 

економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за 
остале невладине организације , Раздео 3, Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 50/37, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 340-31296-35.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
828
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-901/2016	-II
Дана:	27.		мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

             На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Удружења жена Бешка из Бешке за реализацију пројекта  
“Радионица за израду сувенира“  Председник општине 
Инђија доноси

                                  Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу жена Бешка из Бешке за финансирање 
пројекта “ Радионица за израду сувенира“ у 2016. 
години, одобравају се средства у висини 70.000,00 
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“ 
, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 50/4, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 160-367593-90 код Интеза банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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829
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	906/2016-II
Дана:27.мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014 ,68/15- др. закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст   
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о  буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II 
,             Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео IV Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 196 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 586.659,68 дин. за покриће трошкова организације 
и продукције програмских активности   ИТАКА АРТ 
центру доо Инђија на основу Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II .

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-
11.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
830
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	907/2016-II
Дана:26.мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 

108/13,142/2014 ,68/15- др. закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст  
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о  буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II 
,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео IV Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 196 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 22.000,00 дин. за покриће трошкова организације 
и продукције програмских активности   ИТАКА АРТ 
центру доо Инђија на основу Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II .
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-
11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
831
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	908/2016-II
Дана:26.мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014 ,68/15- др. закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст  
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о  буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II 
,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео IV Функција 820 
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– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 196 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 20.000,00 дин. за покриће трошкова техничке 
реализације  ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО  из Инђије 
број 40-35/2016-II .
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-
11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
832
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	909/2016-II
Дана:26.мај	2016.	год.
ИНЂИЈА 

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014 ,68/15- др. закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст  
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о  буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II 
,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео IV Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 196 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 18.534,00 дин. за покриће промотивних трошкова и 
маркетинга   ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО  из Инђије 
број 40-35/2016-II .

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-
11.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
833
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	947/2016-II
Дана:30.мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014 ,68/15- др. закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст  
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о  буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II 
,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео IV Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 196 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 13.249,47 дин. за покриће трошкова организације 
и продукције програмских активности   ИТАКА АРТ 
центру доо Инђија на основу Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II .

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-
11.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
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834
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	958/2016-II
Дана:01.06	2016.	год.
ИНЂИЈА 

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 
108/13,142/2014 ,68/15- др. закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст  
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке 
о  буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 18/15) и Уговора  о додели 
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II 
,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год. , Раздео IV Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 196 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 385.728,90 дин. за покриће трошкова организације 
и продукције програмских активности   ИТАКА АРТ 
центру доо Инђија на основу Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра ДОО  из Инђије број 40-35/2016-II .
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ИТАКА АРТ центра  ДОО  из Инђије број 840-9359763-
11.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 
општине Инђија “.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
835
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-962/2016	-II
Дана:	01.		јун	2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 

Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије, 
 Председник општине Инђија доноси

                                  Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за мај 2016. 
године, одобравају се средства у висини 507.525,57  
динара.  Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2016. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 3, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 45/1, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------
836
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	965/2016-II
Дана:	31.	мај	2016.	год.
ИНЂИЈА	

                  На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 
, 68/15 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13 
) и чл. 3. 11. и 13.  Одлуке о буџета општине Инђија за 
2016. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15), 
    Председник општине Инђија доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
о	употреби	средстава	текуће	буџетске	резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. год., Раздео 3, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 
– Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 41 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 8.500.000,00 
дин. у оквиру Раздела 4, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност  - 0602-0001 – 
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Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функцја 130 – Опште услуге, позиција 73; 
економска класификација 483 – Новчане казне и пенали 
порешењу судова, за исплату казни по решењу судова.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру Раздела 4, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност  - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функцја 130 
– Опште услуге, позиција 73; економска класификација 
483 – Новчане казне и пенали порешењу судова, за 
исплату казни по решењу судова.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење 
за привреду и  финансије.  
4. Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Инђија»

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------

837
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-7633/2016	-II
Дана:	06.	мај		2016.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта  
Удружења хуманост и солидарност из Инђије за пројекат 
„Упознајмо непогоде“,  
 Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу хуманост и солидарност из Инђије 
по основу Уговора број 401-99-1/2016-II  за трошкове за 
пројекат „Упознајмо непогоде“, одобравају се средства у 
висини 147.999,20  динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2016. 
год. , 
по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације , Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 50/16, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 205-227242-78.

3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  

4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Петар	Филиповић	с.р.

-----------------



Број 10, страна број  558                                     Службени лист општина Инђија                           Петак, 24. јун 2016.

Бр.	акта					Назив	акта																																										Страна
 

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

731 Одлука о давању на коришћење путничког возила 
Туристичкој организацији оптине Инђија,..................516
732 Одлука о давању на коришћење путничког возила 
Дому здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђи
ја,......................................................................................516
733 Решење о разрешењу в.д. начелника Општинске 
управе општине Инђија..................................................517
734 Решење о постављењу начелника Општинске управе 
општине Инђија,.............................................................517
735 Решење о постављењу заменика начелника 
Општинске управе општине Инђија,на одређено вре
ме,....................................................................................518
736 Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњем уређењу и систематизацији општинске 
управе општине Инђија,................................................518

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

737 Решење број:401-1662/2015-II,..............518
738 Решење број:40-175/2/2016-II...............518
739 Решење број:40-175/3/2016-II...............519
740 Решење број:40-175/4/2016-II...............519
741 Решење број:40-280/2016-II..................520
742 Решење број:40-349/2016-II..................520
743 Решење број:40-446/2016-II..................520
744 Решење број:40-447/2016-II..................521
745 Решење број:40-452/2016-II..................521
746 Решење број:40-468/2016-II..................521
747 Решење број:40-469/2016-II..................522
748 Решење број:40-472/2016-II..................522
749 Решење број:40-472-1/2016-II...............523
750 Решење број:40-523/2016-II..................523
751 Решење број:40-552/2016-II..................523
752 Решење број:40-553/2016-II..................524
753 Решење број:40-554/2016-II..................524
754 Решење број:40-560/2016-II..................525
755 Решење број:40-573/2016-II..................525
756 Решење број:40-583/2016-II..................525
757 Решење број:40-584/2016-II..................526
758 Решење број:40-589/2016-II..................526
759 Решење број:40-602/2016-II..................527
760 Решење број:40-604/2016-II..................527
761 Решење број:40-606/2016-II..................527
762 Решење број:40-609/2016-II..................528
763 Решење број:40-610/2016-II..................528
764 Решење број:40-613-/2016-II.................529
765 Решење број:40-614/2016-II..................529
766 Решење број:40-615/2016-II..................530
767 Решење број:40-616/2016-II..................530
768 Решење број:40-617/2016-II..................531
769 Решење број:40-618/2016-II..................531
770 Решење број:40-619/2016-II..................531
771 Решење број:40-620/2016-II..................532
772 Решење број:40-621/2016-II..................532
773 Решење број:40-/6252016-II..................533

Бр.	акта					Назив	акта																																										Страна

774 Решење број:40-626/2016-II..................533
775 Решење број:40-634/2016-II..................533
776 Решење број:40-637/2016-II..................534
777 Решење број:40-638/2016-II..................534
778 Решење број:40-641/2016-II..................534
779 Решење број:40-643/2016-II..................535
780 Решење број:40-666/2016-II..................535
781 Решење број:40-667/2016-II..................536
782 Решење број:40-670/2016-II..................536
783 Решење број:40-671/2016-II..................536
784 Решење број:40-672-1/2016-II...............537
785 Решење број:40-674-1/2016-II...............537
786 Решење број:40-675/2016-II..................537
787 Решење број:40-677/2016-II..................538
788 Решење број:40-678/2016-II..................538
789 Решење број:40-679/2016-II..................539
790 Решење број:40-680/2016-II..................539
791 Решење број:40-681/2016-II..................539
792 Решење број:40-687/2016-II..................540
793 Решење број:40-688/2016-II..................540
794 Решење број:40-689/2016-II..................541
795 Решење број:40-690/2016-II..................541
796 Решење број:40-693/2016-II..................541
797 Решење број:40-694/2016-II..................542
798 Решење број:40-695/2016-II..................542
799 Решење број:40-696/2016-II..................542
800 Решење број:40-697/2016-II..................543
801 Решење број:40-739/2016-II..................543
802 Решење број:40-743/2016-II..................544
803 Решење број:40-745/2016-II..................544
804 Решење број:40-746/2016-II..................544
805 Решење број:40-747/2016-II..................545
806 Решење број:40-754/2016-II..................545
807 Решење број:40-759/2016-II..................545
808 Решење број:40-760/2016-II..................546
809 Решење број:40-767/2016-II..................546
810 Решење број:40-768/2016-II..................547
811 Решење број:40-770/2016-II..................547
812 Решење број:40-777/2016-II..................547
813 Решење број:40-784/2016-II..................548
814 Решење број:40-796/2016-II..................548
815 Решење број:40-806/2016-II..................549
816 Решење број:40-819/2016-II..................549
817 Решење број:40-831/2016-II..................549
818 Решење број:40-832/2016-II..................550
819 Решење број:40-844/2016-II..................550
820 Решење број:40-850/2016-II..................550
821 Решење број:40-857/2016-II..................551
822 Решење број:40-866/2016-II..................551
823 Решење број:40-867/2016-II..................551
824 Решење број:40-868/2016-II..................552
825 Решење број:40-877/2016-II..................552
826 Решење број:40-882/2016-II..................552
827 Решење број:40-883/2016-II..................553
828 Решење број:40-901/2016-II..................553

САДРЖАЈ



Број 10, страна број  559                                     Службени лист општина Инђија                             Петак 24.jун 2016.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.113)(094.5)

СЛУЖБЕНИ лист општине Инђија / главни и одговорни 
уредник Драгана Степановић. - Год. 1, бр. 1 (9.апр. 2012) - 
- Инђија : Општинска управа општине Инђија, 2012-.- 42 цм

Једном до два пута месечно
ISSN 2334-6620
CORBISS.SR-ID 276035079

Издавач : Општинска управа општине Инђија, Одељење за правне и скупштинске послове,
Инђија Цара Душана 1.

Главни и одговорни уредник: Драгана Степановић
Телефон : 022/561-322, Факс: 022/560-625,  Мејл: 

Матични број :  08027536, ПИБ: 102198438
Текући рачун 840 - 742351843 - 94, Приход општинских органа управе

По моделу 97 са позивом на број 44 212
Рачунарска обрада и штампа: Општинска управа општине Инђија

Бр.	акта					Назив	акта																																										Страна

829 Решење број:40-906/2016-II..................554
830 Решење број:40-907/2016-II..................554
831 Решење број:40-908/2016-II..................554
832 Решење број:40-909/2016-II..................555
833 Решење број:40-947/2016-II..................555
834 Решење број:40-958/2016-II..................556
835 Решење број:40-962/2016-II..................556
836 Решење број:40-965/2016-II..................556
837 Решење број:40-7633/2016-II................557


